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JKY:n hallitus vuonna 2020Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2020 oli JKY:n 124. toimintavuosi. 
Mennyt vuosi oli poikkeuksellinen ja jää 

varmasti meidän kaikkien mieleen.
Koronavirus tuli ja muutti kaiken normaalin 

epänormaaliksi ja epävarmaksi. Myös JKY:n toi-
minta hiipui kun mitään tapahtumia ja koulu-
tuksia ei voitu jäsenille järjestää.

Syksyn liittoristeilynkin ajankohta on jo muu-
taman kerran siirretty ja nyt uusi ajankohta on 
toukokuussa 2022.

JKY:n 125-vuotisjuhlien järjestelyt ovat jo hy-
vällä mallilla. Toivotaan että syyskuussa voim-
me juhlat turvallisesti järjestää Juhlatalo Maja-
koskella. 

Jatkoimme Kivikirjan ”kesärengin” pestiä ke-
sällä 2020 edellisvuoden hyvän kokemuksen 

perusteella. Hännisen Ari hoiti hommat hyvin 

ja myös kävijämäärät lisääntyivät kesän aikana.
Vuodelle 2021 saimme uuden isännän Kivikir-

jalle, kun Aarno Siikaranta alkaa hoitaa tehtä-
vää. 

Syksyllä 2020 JKY myi osuutensa Järjestöjen 
talon toimistosta SAK:n Jyväskylän Paikallis-

järjestö JAP:lle. Jatkossa kokoukset järjestetään 
Sepänkeskuksessa Kyllikinkadulla.

Toivotaan että elämä palautuu normaaliksi ja 
pääsemme järjestämään taas jäsenille toi-

mintaa ja tilaisuuksia. Niitä aikoja odotellessa 
pysytään terveinä.

Kohti valoa ja kesää!

Paula Toivonen
puheenjohtaja

Kaikille jäsenil
le avoin syys
kokous valitsee 
JKY:lle puheen
johtajan ja hal
litutuksen yh
deksi tai kah
deksi vuodeksi 
kerrallaan. Istu
van hallituksen 
yhteys tiedot 
löytyvät JKY:n 
verkko sivuilta: 
www.jky.fi.

Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020
Teksti: Juha Ruotsalainen, Paula Toivonen ja Ari Liukkonen. Taitto: Juha Ruotsalainen.

Kannen kuva: Korona-ajan pilkkijä Kivikirjalla, Ari Liukkonen. 
Hyväksytty JKY:n kevätkokouksessa 19.4.2021. Painopaikka: Jyväskylän Siirtopaino 2021.
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Toimintakertomus vuodelta 2020Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Vuosi 2020 oli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yh-
distyksen 124. toimintavuosi. JKY on vuonna 
1896 perustettu Teollisuusliitto ry:n osasto nu-
mero 590. Teollisuusliitto kuuluu Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Teolli-
suuden palkansaajiin (TP).

Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on koota 
alueen graafisessa teollisuudessa ja viestintäalal-
la tai näihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät 
palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä työl-
listävät ja työttömät yhteen edunvalvontajärjes-
töksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammat-
tiosasto pa rantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehto-
ja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja 
sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen ase-
man, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämiseksi.

Koronavuosi
Vuosi 2020 muistetaan koronavuotena, joka siir-
si opiskelijat etäopetukseen ja työntekijät etätöi-
hin, peruutti yleisötapahtumat ja sulki ravintolat 

sekä toi kasvomaskit ja käsidesin osaksi jokapäi-
väistä elämää. Maaliskuussa WHO julisti maail-
massa laajalle levinneen koronavirusepidemian 
pande miaksi ja Suomessa tapahtui ensimmäinen 
koronakuolema.

Maailmalla pandemiaan reagoitiin eri tavoin ja 
joissakin maissa virus levisi hallitsemattomasti ja 
aiheutti mittavan määrän kuolonuhreja. Suomes-
sa Sanna Marinin hallitus ja viranomaiset valitsi 
kulloiseenkin tietoon pohjautuvan strate gian, jo-
ka poikkesi esimerkiksi naapurimaa Ruotsin ko-
ronatoimista selkeästi. Suomessa näillä toi milla 
säästettiin ihmishenkiä ja maan talous pidettiin 
mittavalla elvytyksellä pinnalla.

Sipilän hallituksen tekemien virheiden korjai-
lu jatkui vuonna 2020, mm. työttömiä kyykyt-
tänyt ak tiivimalli purettiin. Koronan myötä lo-
mautuskäytäntöjä yrityksissä helpotettiin, millä 
todennäköi sesti pelastettiin työpaikkoja. Samal-
la poistettiin työttömyysetuuden omavastuuai-
ka ja korotettiin työttömyysturvan suojaosaa 500 
euroon. Myös yrittäjät tuotiin työttömyysturvan 
piiriin.

Päivänpolitiikassa vihapuhe ja huono käytös 
levisi eduskunnan äärioikealta laidalta muihin-
kin op positiopuolueisiin. Somessa mm. toimit-
tajien ja tutkijoiden maalittaminen ja uhkailu li-
sääntyi. Koronan myötä erilaiset salaliittoteoriat 
levisivät niin maailmalla kuin Suomessakin.

Tammikuussa Ison-Britannian EU-jäsenyys 
päättyi ja brexitin karu totuus alkoi valjeta bri-
teille. Marraskuussa Donald Trump hävisi Yh-
dysvaltain presidentinvallit demokraattien eh-
dokkaalle Joe Bidenille, mutta kiisti vaalitulok-
sen ja lietsoi äärioikeistolaisia kannattajiaan va-
le- ja vihapuheella.

Työllisyys laski
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
vuonna 2020 oli 15–74-vuotiaita työllisiä keski-
määrin 252 8000, mikä on 37 000 vähemmän 
kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 työllisyysaste 
oli 71,6 prosenttia, työllisyysaste laski prosentti-
yksikön vuodesta 2019. Työllisten tekemien työ-
tuntien mää rä vuonna 2020 oli 1,9 prosenttia 
pienempi kuin vuonna 2019.

Vuonna 2020 työttömiä oli keskimäärin 
213 000, mikä on 29 000 enemmän kuin vuonna 
2019. Lo mautettuja oli vuonna 2020 keskimäärin 
yhteensä 49 000, mikä on 41 000 enemmän kuin 

vuonna 2019. Työttömyysaste oli vuonna 2020 
keskimäärin 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2019 
oli 6,7 pro senttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 
2020 lopussa kaikkiaan 357 000 työnvälityksen 
säädös ten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi 
tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 
100 000 korkeampi kuin edellisen vuoden joulu-
kuussa.

Media- ja painoalan 
työehtosopimus
Tammikuussa 2020 Teollisuusliitto ja Medialiit-
to pääsivät sopimukseen Media- ja painoalan 
työnte kijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. 
Sopimuskausi on 1.2.2020–28.2.2022.

Sopimus sisälsi palkankorotuksia vuosil-
le 2020 ja 2021 sekä joitain uudistuksia mm. 
työaikamää räyksiin, sairauspoissaolojen hallin-
taan ja koulutussopimukseen.

Henkilökohtaisia palkkoja korotettiin 1.6.2020 
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-
kauden alusta 1,3 prosentin suuruisella yleisko-
rotuksella. Vähimmäispalkkoja korotettiin 1,3 
prosentilla ja Vuoro-, ilta- ja yötyölisiä korotet-
tiin 1,3 prosentilla.

Kuva: Ulkoilu
tapahtuman 
osallistujia 
Kivikirjalla 
maaliskuussa 
2020.

Graafi: Liiton 
kalenterivuosit
tain palauttama 
osuus JKY:n 
jäsenistön 
jäsenmaksuis
ta ammattiosas
ton toiminnan 
järjestämiseen 
vuosina 2004–
2020.
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Kuva: Ari 
Liukkonen



Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Grano
Helmikuussa 2020 Palvelualojen ammattiliitto 
PAM ja Teollisuusliitto sopivat, että PAM ei enää 
neuvottele tulostusalan työehtosopimusta, vaan 
alalla noudatetaan Teollisuusliiton neuvottele-
maa media- ja painoalan työehtosopimusta.

Kesäkuussa 2020 Teollisuusliitto ilmoitti aloit-
tavansa lakon Grano oy:n toimipisteissä. Lisäk-
si yritykseen julistettiin ylityökielto. Syynä työ-
taistelutoimiin oli, että Grano kieltäytyi noudat-
tamasta media- ja painoalan yleissitovaa työeh-
tosopimusta. Samoin yritys ei tunnustanut sopi-
muksen mukaista luottamusmiesjärjestelmää.

Ylityökielto päättyi ja lakko peruttiin kun val-
takunnansovittelijan avustuksella Teollisuus-
liiton ja Grano Oy:n välillä päästiin ratkaisuun 
media- ja painoalan työehtosopimuksen noudat-
tamisesta – sitä sovelletaan Granossa 1.1.2021 
alkaen. Ratkaisussa sovittiin myös siirtymäajal-
la noudatettavista työehdoista sekä työrauhavel-
voitteesta. Osana sopimusta työnantaja tunnus-
ti työehtosopimuksen mukaiset luottamusmie-
het. Granon Jyväskylän toimipisteeseen valittiin 
JKY:n jäseniä edustava pääluottamusmies.

Yhteistyö SAK:n kanssa
SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjestö JAP 
osti JKY:n osuuden Järjestöjen talon toimistos-
ta loppuvuodesta 2020. JAP:lla ei ollut toimin-

taa vuonna 2020 ja vappujuhlakin peruuntui ko-
ronan vuoksi. JAP:n edustajistossa JKY:tä edusti 
Juha Ruotsalainen ja Paula Toivonen.

JKY:n syyskokous päätti, että jäsenyyttä JAP:s-
sa ei jatketa, koska JAP:n toiminta jo ennen ko-
rona-aikaa on keskittynyt vappujuhlaan ja vuo-
sittaisiin pohjoismaisiin yhteistyötapaamisiin, 
joista ei ole hyötyä JKY:n jäsenistölle – varsinkin 
kun JKY:stä ei ole enää löytynyt aktiivisia osallis-
tuja mm. JAP:n hallitustoimintaan.

Ari Liukkonen toimi JKY:n edustajana SAK:n 
Keski-Suomen aluetoimikunnassa, josta yhdistys 
saa paikallisjärjestöön verrattuna paremmin tie-
toa yleisestä työmarkkinatilanteesta.

Lomautuksia ja irtisanomisia
Keskisuomalainen-konserniin kuuluvassa Lehti-
sepät oy:n yt-neuvotteluiden lopputulos oli karu 
– henkilöstöstä yli puolet vähennettiin irtisano-
misten ja määräaikaisten työsopimusten lopetta-
misen kautta. Saman konsernin Mediasepät oy:s-
sä oli lomautuksia.

Myös Kirjapaino Kari ky:ssä oli pitkiä lomau-
tuksia.

JKY:n hallitus vuonna 2020
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 
Paula Toivonen. Hallituksen jäseninä olivat Ari 

Liukkonen, Jukka Syvänen, Juha Ruotsalainen, 
Kim Jylhä, Merja Haukka ja Virpi Riikonen. 
Varajä seninä toimivat Mika Honkanen, Jyrki 
Honkonen, Heikki Salomaa, Juha Salonen ja 
Katja Savolai nen. Heikki Salomaa oli Paula Toi-
vosen henkilökohtainen varajäsen. Taloudenhoi-
tajana toimi halli tuksen ulkopuolelta Sari Liuk-
konen.

JKY:n hallitus piti vuoden 2020 aikana vain 
yhden varsinaisen hallituksen kokouksen, jos-
ta syntyi 17 pöytäkirjapykälää. Kokouksessa kä-
siteltiin työpaikkojen työllisyystilannetta, yhdis-
tyksen taloutta ja toimintaa sekä toimiston osak-
keiden myyntiä.

Hallituksen laajennettua kokousta Kivikirjalla 
ei jär jestetty.

Lisäksi pidettiin Järjestöjen talolla sääntömää-
räiset kaikille jäsenille avoimet kevätkokous ja 
syys kokous, joista syntyi 36 pöytäkirjapykälää.

Alatoimikunnat
Kivikirjatoimikunta: Heikki Salomaa ja Pent-

ti Pasanen.
Tiedotustoimikunta: Paula Toivonen, Ari 

Liukkonen ja Juha Ruotsalainen.

Toiminnantarkastajat
Vuonna 2020 varsinaisena toiminnantarkastaja-
na toimi Jorma Roisko ja varalla Lauri Vehniäi-
nen.

Fraktuura-kerho
JKY:n eläkeläisten Fraktuura-kerho kokoon-
tui vuonna 2020 JKY:n toimistolla alkuvuodes-
ta kahvi kupposen äärelle keskustelemaan päi-
vänpolitiikasta ja muista asioista. Maaliskuun 
jälkeen ei ollut kokoontumisia koronatilantees-
ta johtuen. Kerhon sihteerinä toimi Leena Mar-
tikainen. JKY avusti kerhon toimintaa 200 eu-
rolla.

Edustukset vuonna 2020
Teollisuusliiton hallinto:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto, Juha Ruotsalai-
nen (puheenjohtaja). Teollisuuden työttömyys-
kassan hallitus, Ari Liukkonen (varajäsen).

SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta: Ari Liuk-
konen. SAK:n Jyväskylän Alueen Paikallisjärjes-

Kuva: Mikko 
Ikonen, Jukka 
Syvänen ja 
Juha Ruotsalai
nen syysko
kouk sen jälkei
sessä ruokai
lussa marras
kuussa 2020.

Kuva: Miesvete
raanien sarjan 
pilkkikisoissa 
voittanut Mikko 
Harjunen.

Kuva: Naisvete
raanien sarjan 
pilkkikisoissa 
voittanut Laila 
Laitiolampi 
Kivikirjalla.

Kuva: Ari 
Liukkonen

Kuva: Paula 
Toivonen

Kuva: Ari 
Liukkonen



tö JAP: edustajisto: Juha Ruotsalainen ja Paula 
Toivonen.

Keski-Suomen Teollisuuden Vaikuttajat: Juha 
Ruotsalainen (varapuheenjohtaja ja tiedotus-
vastaava).

Edustukset Jyvässeudun yrityksissä:

Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja 
yhdyshenkilöt vuonna 2020.

Brand ID Oy:
Mikko Kitinoja (plm)
Raimo Lindberg (tsv)

Grano Oy:
Aapo Palander (plm)

Keski-Suomen Painotuote Oy:
Timo Janhonen (plm)

Keski-Suomen Sivu Oy:
Kalle Aarikka (yhdyshenkilö)

Kirjapaino Kari Ky:
Ari Liukkonen (plm)
Paula Toivonen (tsv)

Kirjapaino Ässä Oy:
Topi Keiskoski (plm)
Reija Oksanen (tsv)

Lehtisepät Oy:
Jyrki Honkonen (plm)
Mika Honkanen (tsv)

Mediasepät Oy:
Virpi Riikonen (plm)
Mervi Lampinen (tsv)

Serimedia Oy:
Jarno Kauppinen (yhdyshenkilö)

Jäsenmäärä 31.12.2020
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 
2020 päättyessä (suluissa vuoden 2019 luvut) 829 
hen kilöä (861), joista maksavia jäseniä oli 358 
(353). Eläkkeellä olevia vapaajäseniä, työttömiä 
ja opis kelijajäseniä oli yhteensä 471 (508).

Toimintaa
Vuonna 2020 JKY:n toiminnassa oli edelleen py-
syvänä painopisteenä edunvalvonnan kehittämi-
nen. Toisena painopisteenä oli verkostoituminen 
ja yhteistyön lisääminen mm. ammattiosastojen 
välillä.

Ulkoilutapahtuma ja pilkkikisat pidettiin maa-
liskuussa 2020 ja se jäi yhdistyksen ainoaksi 
tapahtu maksi koronarajoitusten vuoksi.

Myös Teollisuusliitto ja muut tahot peruuttivat 
tapahtumia ja koulutuksia, joten avustusohje-
säännön mukaista kurssiapurahaa ei anottu vuo-
den 2020 aikana kertaakaan.

Vuoden 2019 painettua toimintakertomus-
ta jaettiin työpaikoille ja eri yhteistyötahoille. Se 

julkais tiin myös sähköisenä versiona JKY:n verk-
kosivuilla.

Teollisuusliiton Tekijä-lehti haastatteli heinä-
kuun numerossaan Ari Liukkosta tämän golf-
harrastuk sesta.

Tilikauden ylijäämä oli noin 930 euroa, mikä 
johtui korona-aikaisen toiminnan vähyydestä.

Ulkoilutapahtuma
JKY:n perinteinen ulkoilutapahtuma ja pilkkiki-
sat järjestettiin lauantaina 7.3.2020 Kivikirjalla. 
Päi vä oli aurinkoinen ja tapahtumaan osallistui 
parikymmentä pilkkijää ja jäällä ulkoilijaa.

Alku oli nihkeä, mutta oikean paikan löytyes-
sä kaloja tuli solkenaan. Kisoja miesten sarjas-
sa suve reenisti vuosia hallinnut Jukka Syvänen 
opasti Ari Liukkosen kunnon kalapaikalle ja 
niinhän siinä kävi, että Liukkonen nappasi yllä-
tysvoiton – päivän suurin saalis, 4400 g.

Naisveteraaneissa Laila Laitiolampi ja Leena 
Reho kävivät totutun tiukan kaksintaiston, Lai-
lan viedessä tällä kertaa voiton.

Heikki Salomaa isännöi tapahtumaa, Kahvila 
Kotiruoka hoiti ruokatarjoilun ja Ari Hänninen 
paistoi letut.

Pilkkikisan tulokset:

Naiset:
1. Virpi Pulkkinen 100 g

Kuva: Miesten 
sarjan pilkkiki
soissa voittanut 
Ari Liukkonen 
Kivikirjalla 
maaliskuussa 
2020.

Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Kuva: Merja 
Haukka ja Mika 
Honkanen 
syyskokouksen 
jälkeisessä 
ruokailussa 
marraskuussa 
2020.

Kuva: Paula 
Toivonen

Kuva: Ari 
Liukkonen

Kuva: Pilkkiki
soissa naisten 
sarjan voittanut 
Virpi Pulkkinen 
(keskellä) sekä 
Pasi ja Ronja 
Jämsen Kivikir
jalla.

Kuva: Jukka 
Syvänen



Toimintakertomus vuodelta 2020

Miehet:
1. Ari Liukkonen 4400 g
2. Jukka Syvänen 4000 g
3 Pasi Jämsen 2010 g
4. Jari Heikkilä 850 g

Naisveteraanit:
1. Laila Laitiolampi 4100 g
2. Leena Reho 3850 g

Miesveteraanit:
1. Mikko Harjunen 3350 g
2. Aimo Montonen 2350 g
3. Ari Syrjälä 2015 g
4. Jorma Roisko 2010 g
5. Veikko Kuukkanen 300 g

Nuoret:
1. Teo Kuukkanen 200 g

Kivikirja
Vuonna 2020 Kivirjan toiminnasta vastasi Ki-
vikirja-toimikunta. Kevät- ja syystalkoita ei ol-
lut tar vetta järjestää, koska JKY palkkasi yhdis-
tyksille tarkoitetun palkkatuen avulla Kivikirjal-
le neljäksi kuukaudeksi Ari Hännisen talonmie-

heksi huolehtimaan tontista ja remontoimaan 
paikkoja. Kivikir jan rakennukset ja tontti ovat-
kin hyvässä kunnossa.

Paikka oli JKY:n jäsenien käytössä ilmaiseksi 
ympäri vuoden.

Jyväskylän Kirjatyön tekijäin Yhdistys ry

Graafi: JKY:n 
maksavien jä
senten suhde 
kokonaisjäsen
määrään vuosi
na 2004–2020.
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Maksavat jäsenet
Kokonaisjäsenmäärä

Kuva: Mirja 
Hiljanen syys
kokouksen 
jälkeisessä 
ruokailussa.

Kuva: Paula 
Toivonen

Onko sinulla paperikuvia, filmi-
negoja tai digikuvia vuosien var-
relta? JKY:n tai liiton tilaisuuk-
sista, graafisen alan työpaikoil-
ta Jyvässeudulta, koulutus-, ko-
kous- tai huvireissuilta?

JKY täyttää tänä vuonna 125 
vuotta ja kaipaa kuvia yhdis-
tyksen historiasta juhlajulkai-
suun, joka on jaossa vuon-
na 2021 järjestettävässä jä-
senjuhlassa. Perustamis-
vuoden 1896 ja juhlavuoden 
2021 väliltä löytyy varmasti 
paljon arvokasta kuvamate-
riaalia julkaistavaksi ja arkis-
toitavaksi.

Jos mahdollista kuvien mu-
kaan toivomme tietoja missä ja 
milloin kuva on otettu, ketä ku-
vassa on ja kuka on kuvaaja. Il-
man kaikkia tietojakin otamme 
mielellämme kuvia mukaan julkaisuun.

Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Pau-
la Toivoseen ja sovitaan kuvien lainaamises-
ta ja toimitustavasta. Puh. 040 725 2070 tai 
sähköposti paula.toivonen@kolumbus.fi.



125-vuotisjuhla 
la 18.9.2021

Yhdistyksen 125-vuotisjuhla 

järjestetään la 18.9. Juhlatalo 

Majakoskessa Ruokkeella.

Tarjolla musiikkia ja ohjelmaa, 

ruokailu ja kahvitarjoilu sekä 

bussikuljetus keskustan ja 

juhlapaikan välillä.

Illalliskortti 20 euroa/hlö. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

myöhemmin kesällä.


